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Опис

Дисципліна є унікальною у своєму роді і викладається лише на
факультеті міжнародних економічних відносин і туристичного
бізнесу. Тому знання і практичні навики, отримані при вивченні
цієї навчальної дисципліни, не тільки сприятимуть підвищенню
рівня особистої конкурентоспроможності на ринку праці, а й
знаходженню реальної роботи у цьому перспективному секторі
економіки.
У різних країнах існує широкий спектр соціально-орієнтованих
підприємств та організацій, об’єднаних узагальнюючим терміном
«третій сектор» ("third sector") або «соціальна економіка» ("social
economy"), які за своїми цілями, принципами та механізмами
діяльності суттєво відрізняються від традиційних суб’єктів
державного та приватного секторів. Кооперативи, асоціації,
громадські організації, фонди місцевого розвитку, соціальні
підприємства та інші представники «третього сектора»
виконують свою соціально-економічну місію у сільському
господарстві, екології, фінансах, місцевому розвитку та багатьох
інших сферах, яким із різних причин недостатньо уваги
приділяється з боку бізнесу чи держави. Доповнюючи їх,
організації «третього сектору» у своїй діяльності не прагнуть до
отримання прибутку, тому роблять економіку та суспільство
більш соціальними й орієнтованими на потреби людей.
Мета викладання навчальної дисципліни - формування
необхідних теоретичних знань та практичних навичок, які
дозволять ефективно використовувати на практиці світовий
досвід різних форм і моделей третього сектора і соціальної
економіки на рівні, який відповідав би вимогам підготовки
докторів філософії.
Основні завдання вивчення дисципліни - формування та
розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних

для розв’язання ними актуальних проблем дослідницькоінноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері
міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному
науковому дослідженні.
Кількість кредитів – 4.
Загальна кількість годин – 120.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Тема 1. Поняття «третій сектор» і «соціальна економіка» та їх
еволюція
Тема 2. Теоретичні концепції «соціальної економіки» та «третього
секторa»
Тема 3. Неприбуткова діяльність та неприбуткові організації в
ринковій економіці
Тема 4. Кооперативи як найстаріші суб’єкти соціальної економіки та
«третього сектора»
Тема 5. Асоціації, фонди та інші суб’єкти соціальної економіки та
«третього сектора» у світовому господарстві
Тема 6. Особливості організаційної структури та менеджменту
організацій «третього сектора» та соціальної економіки
Тема 7. Організації «третього сектора» та соціальної економіки в
Україні
Методи контролю результатів навчання - поточний контроль,
підсумковий контроль у формі екзамену.
Мова викладання: українська
Дисципліна "Третій сектор і соціальна економіка у світовому господарстві" є
вибірковою в програмі підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні
економічні відносини». Формує необхідні теоретичні знання та практичні навички, які
дозволять ефективно використовувати на практиці світовий досвід різних форм і моделей
третього сектора і соціальної економіки на рівні, який відповідав би вимогам підготовки
докторів філософії.
Дисциплина "Третий сектор и социальная экономика в мировом хозяйстве"
является выборочной в программе подготовки докторов философии по международным
экономическим отношениям по третьему (образовательно-научному уровню высшего
образования по специальности 292 «Международные экономические отношения».
Формирует необходимые теоретические знания и практические навыки, которые позволят
эффективно использовать на практике мировой опыт различных форм и моделей третьего
сектора и социальной экономики на уровне, который бы требованиям подготовки докторов
философии.
The discipline "The Third Sector and the Social Economy in the World Economy" is
selective in the program for training doctors of philosophy in international economic relations in
the third (educational and scientific level of higher education in specialty 292 "International
Economic Relations". It forms the necessary theoretical knowledge and practical skills that will
allow effectively use in practice the world experience of various forms and models of the third
sector and the social economy at a level that would meet the requirements of training doctors of
philosophy.

